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Combate ao
diabetes tem
campanha no TRF

Asserjufe vende
Enciclopédia Houaiss

SJ potiguar realiza jogos internos

Dia Nacional do Tecnólogo
em Engenharia e Arquitetura

Ótica Lumiar expõe produtos

Desembargador seleciona estagiário

Pratos do DiaPanqueca
Lingüiça de frangoBacalhau à moda da casaMacarronada à bolonhesaFilé de peito na chapaEnroladinho de carne com bacon
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Os I jogos internos da
Justiça Federal do Rio
Grande do Norte reali-
zados neste mês, no Sesi
Clube, contou com a
participação dos ma-
gistrados, servidores, ex-
servidores, inativos, estagiários e
familiares . As disputas ocorreram nas
modalidades de tênis de quadra,
atletismo, natação, tênis de mesa, totó,
xadrez, sinuca, futebol de salão,

queimada e voleibol. A
Quarta Vara consagrou-se
como a melhor torcida
organizada e campeã geral
dos jogos internos, com 23
pontos no total. Em 2º lugar
ficou a Secretaria

Administrativa, acumulando 22 pontos e
a Terceira Vara classificou-se em 3º
lugar, somando 17 pontos no total. Os
jogos internos foram patrocinados pela
Credisutri e Asserjufe-RN.

Pernambucana do Recife, Rachel
Pacheco Hopper é técnica judiciária
concursada do TRF há oito anos.
Formada em Comunicação Social / Pu-
blicidade e Propaganda pela UFPE, a
servidora atua na Seção de Editoração
Eletrônica desde seu
ingresso neste Tribunal.
Atualmente cursa
Educação Física na
Universo, participa do
coral do TRF e pratica
dança de salão.

O Instituto Brasileiro de Diabetes
(Ibradi) fará nesta Corte no próximo
dia 30, a partir das 13h, uma
campanha de prevenção, detecção e
orientação em diabetes. O objetivo é
identificar pessoas de risco e
melhorar a qualidade de vida dos
diabéticos e seus familiares, através
de palestras feitas por médica,
psicóloga e nutricionista informando
o que é a doença, como lidar com ela
e como se alimentar corretamente.
No local, serão feitos testes de
glicose e um questionário que vai
avaliar níveis de estresse, ansiedade
e depressão.

Uma das mais completas enciclopédias
publicadas em língua portuguesa, a En-
ciclopédia Antônio Houaiss estará à ven-
da no posto da Asserjufe no térreo do
TRF, amanhã, das 12h às 19h. Além da
versão impressa, para consulta rápida, a
obra inclui versão digital composta por
três CD-roms com fotos, áudio e artes
gráficas com informações detalhadas de
Geografia, Português, História e conheci-
mentos gerais. O preço de R$ 340,00 à
vista é promocional para os servidores
deste Tribunal.

A Ótica Lumiar se desloca hoje até o
posto da Asserjufe, no térreo do TRF,
para expor sua linha de óculos de sol e

relógios. A venda é facilitada pelo
Cred-Cheque da Associação.
Informações pelo ramal 9581.

O TRF HOJE CHEGA A SUA 150ª EDIÇÃO DIÁRIA ININTERRUPTA E CONTINUA SERVINDO DE MODELO PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES

O gabinete do desembargador federal
Marcelo Navarro divulgou ontem o resul-
tado final do concurso de seleção para
estagiários. O resultado foi: Geraldo de
A. Maia Neto (9,76), Filipe de O. Lima
(9,24), Luciana de A. Araújo (8,88),
Dianne de Oliveira Lima (8,72), Fernando
Antônio A. de Oliveira Júnior (8,68),
Ivison A. Pereira (8,48), Franceclaudio T.
da Silva (8,32), Pedro Paulo R. de Moura
(7,40), Maria Augusta C. Bacelar (7,28),
Ana Luiza M. da Motta e Silva (7,28),

Fernanda Q. Vasconcelos (7,00), Mara
Elisa de Oliveira (6,72), Norma Nancy S.
da Silva (6,70), Rafael de O. Nunes
(6,36), Rhaissa S. de Souza (6,12),
Juliana S. Rodrigues (6,08), Paloma
Farias M. de Melo (6,08) e Vanessa de C.
Vianna (6,08). O primeiro colocado deve
comparecer ao gabinete até sexta-feira
para preenchimento da vaga. Os demais
aprovados serão convocados, pela
ordem de classificação, na medida da
disponibilidade de vagas no gabinete.


